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Unik gårdsbelysning i Sämbyn 
 
Var man än letar i hela världen hittar man säkert inte make till den här 
belysningsstolpen som finns hos Peter Schoder på Bagaregården i Säm. 

 
 
 
Det här kan man 

verkligen kalla ett 

ljushuvud med bra 

rotfäste 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att Peter är duktig på att arbeta i trä är säkert många medvetna om men när det gäller 
lyktstolpen är det inte mycket till trä fast det, längst ner på bilden, kan se så ut. 
”Stolpen” är helt och hållet tillverkad av armeringsjärn och betong. Man kan påstå att 
den, i sina glada färger, lyser upp tillvaron även på dagen utan att vara tänd. Står stadigt 
gör den också med sina rötter väl förankrade i betongen mellan stenplattorna. Väl inne i 
huset kan man se att det inte är en vanlig Svensson som har byggt huset och som Peter 
bor i. Invändigt kan man se hur stommen i väggarna ser ut genom att träpanelen passats 
in mellan stolpar och snedstöttor av begagnat timmer. Peter säger att han använt en hel 
del begagnat material.  
Uppvärmningen av bostaden sker med värmeslingor i golvet som får sin värme från en 
ackumulatortank som i sin tur värms upp med en vanlig vedeldad kokspis. I 
vardagsrummet finn också en väl dekorerad öppen spis att användas vid behov. 
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Inte många 

har en sån 

här spis i 

sitt hus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Peter tänker fortsätta med sin hobby trots att han fyller 65 år nu i december och slutar 
som slöjdlärare i Tranemo efter avslutad termin. 
Peter kan också tänka sig sälja en del konstverk om ev. köpare hör av sig. 

 
Ärter och punsch i Liljastugan 
 
Den 11 oktober var det dags för en av höstens aktiviteter i Hembygdsparken. Den här 
kvällen kunde man nämligen äta sig mätt på   
ärtsoppa med ett glas punsch till och ovanpå detta en god pannkaka med sylt grädde. 
Inget kaffe? Jodå.  
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Medelåldern på sällskapet skulle kunna vara lite lägre. 
 
Man kan alltid fundera över vad alla yngre medlemmar i hembygdsföreningen gör om 
kvällarna som inte kommer till sådana här trevliga tillställningar. Just den här kvällen 
infann sig 15 personer. Alla pensionärer. Men alla som var här denna kväll såg ut att 
trivas och ser säkert fram emot nästa tillställning. För att finansiera det hela skickades 
en hungrig gris med en liten springa i ryggen runt på borden. Vi får hoppas att han var 
mätt efteråt. 
 
 

Fest på risgrynsgröt i Liljastugan 
 
Den 22 november tyckte styrelsen i hembygdsföreningen var rätt datum för ännu en fest 
i Hembygdsparken. Med tanke på att det bjöds på de traditionella julrätterna 
risgrynsgröt och skinka och julmust förstås så blev det nästan som en liten försmak till 
julen. 18 personer infann sig för att njuta av Maritas världsberömda risgrynsgröt.  
 

 
Alla ser ut att vara mätta och belåtna  
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Man kunde även få sig serverat en snaps i ett litet, litet, litet spetsigt glas. Snapsar 
brukar ju vanligtvis mätas i centiliter men frågan är om det gick en hel cl. i glaset så det 
får nog mätas i milliliter istället. Kvällen avslutades med ett uppskattat bildspel på 
fotografier tagna av Margaretha Swedberg under ett antal år tillbaka i tiden. TV:n som 
användes hade Margaretha skänkt till hembygdföreningen vilken kom väl till pass vid 
kvällens visning.  
 
 

Spela Bingolotto – och stöd Vegby Sportklubb 
 
Brukar du spela bingolotto eller är sugen på att testa, passa på nu att prenumerera. 
Anmäl dig senast 31 december och stöd föreningen, så får du 4 lotter utan extra kostnad 
(värde 200 kr). Som prenumerant stödjer du föreningen med ca.585 kr per år. Fyll i 
personuppgifter samt hur många lotter du vill ha per vecka och skicka in den förtryckta 
talongen så snart som möjligt för att inte missa gratislotterna. Det går även bra att 
beställa prenumeration på nätet genom att gå in på www.bingolotto.se/forening  Glöm 
ej att skriva in att du vill stödja Vegby Sportklubb när du får frågan om vilken förening. 
 
 

Stöd Vegby Sportklubb- gå med i Gräsroten 
 
Tippar du på hästar, stryktips, lotto eller något annat spel som tillhandahålls av Svenska 
Spel, så finns det också möjlighet att stödja klubben på ett enkelt sätt. Ditt spel på 
Svenska Spel kan ge dina favoritföreningar poäng, som omvandlas i pengar från 
Gräsroten. Var med och påverka hur nästa års fördelning av 50 miljoner till 
ungdomsidrotten blir. Tillsammans får vi fler ungdomar i rörelse! Gå in på 
www.svenskaspel.se/grasroten Klicka på Välj föreningar och skriv Vegby SK i fältet 
”Sök favoritförening” välj Vegby Sportklubb och klicka på Ge mitt stöd. 
Det går givetvis även att kontakta någon i Vegby Sportklubbs styrelse, så hjälper vi er 
gärna med att komma igång. Per-Erik Frilander, Lars Rosenqvist, Stefan Andersson, 
Claes-Eric Sjölin, Carina Gustafsson, Erika Nordh, Christer Johansson eller Rainer 
Eskilsson. 
 
 

Julbön 24/12  kl. 17.00 
 
Sedan några år tillbaka har julbönen i Finnekumla kyrka på julaftons eftermiddag blivit 
ett uppskattat inslag av många. Kantor Monica Johansson och hennes tre döttrar Sofia, 
Sandra och Matilda medverkar med sång tillsammans med Monicas syster Maria. Det 
serveras glögg och pepparkakor. 
Kollekten denna dag går till Diakonin i Åsundens församling 
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Musikgudstjänst Trettondedag Jul kl. 18.00 
 
Trettondedag Jul, lördagen den 6 januari, är det musikgudstjänst kl. 18.00.  Då får vi 
sjunga alla julens sånger tillsammans med Finnekumla- och Tvärreds körerna.  
Som på julafton är alla ljus i kyrkan tända, på kyrkogården lyser gravlyktor och 
marschaller, och inne i kyrkan serveras varm glögg. Välkomna!   
 
 

22/3  Årsmöte i Hembygdsföreningen   
 
Onsdagen den 22/3 är det dags för årsmöte igen. 
Vi träffas i Lilja-stugan kl. 18,30.  
Kaffe blir det också… 
Styrelsen hälsar alla välkomna och önskar er alla  
God Jul & Ett Gott Nytt År 
 
 

Hälsning från Röda Korset i Tvärred/Finnekumla 
 
Då var årets traditionella Röda Korsbasar genomförd med gott resultat, vi fick en 
nettovinst på 24.677 kr som kommer att gå till Världens Barn och till Katastrofhjälpen. 
Församlingshemmet var på gränsen till fullt, vi var närmare 100 personer och det var 
många som kom för första gången. En nyhet för i år var något vi kallade för Peka Rätt, 
man fick peka på ett vykort där det fanns ett nummer på baksidan och man fick då ett 
numrerat paket vilket var mycket uppskattat. Lars-Tommys skulle komma men det blev 
bara Tommy som kom pga sjukdom men han spelade och sjöng med bravur gamla 
godingar. Efter underhållning och fika med hembakade bullar, sockerkaka och 
bondkakor var det dags för dragning på lotterier samt auktion. Det var allt från 
raggsockor, pulsvärmare, lingonsylt, hembakade kakor, bullar och bröd, 
råmjölkspannkakor, ägg, potatis, karamellotteri, växter, garn, handarbete, rökt lax, 
hemligt paket till att få gå ut i skogen och hugga sin egen julgran. Hoppas inte jag glömt 
något. 
Vi vill med detta tacka alla som på olika sätt gjort detta möjligt. 
Söndagen den 24 september var det tipspromenad i Finnekumla i strålande solsken med 
en vacker promenadrunda och trevliga frågor. 
Nästa aktivitet för Röda Korset i Tvärred/Finnekumla kommer att bli onsdagen den 13 
december, då Väntjänst ordnar med Lussefirande i Tvärreds församlingshem. 
Barnverksamheten från Svenska Kyrkan kommer med Lucia, tärnor och stjärngossar, de 
kommer att sjunga och dansa för oss. Naturligtvis blir det också tid för lussefika och 
trevlig samvaro. 
Varje år inträffar hundratals katastrofer över hela världen. Det kan vara krig, orkaner, 
översvämningar eller epidemier. Genom att alltid finnas på plats kan vi agera 
omedelbart och lindra lidandet för de som drabbas. Pengarna som samlas in till 
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Katastrofhjälpen gör att vi alltid har medel att snabbt stötta de länder som behöver extra 
stöd, och arbeta effektivt redan innan, under och efter att katastrofen slår till. 
Tillsammans är vi med och räddar liv och ger hopp runtom i världen. 
Nu har mer än en halv miljon människor tvingats fly till grannlandet Bangladesh, från 
delstaten Rakhine i Myanmar. En stor andel av de flyende har lämnat sina hem utan att 
få med sig mer än lite kläder. 
Så det gåvor och det stöd ni ger Röda Korset gör skillnad! 
 
 Hälsar Erén Svensson 
 
 

Bästa Läsare! 
 
Nedan följer min fjärde artikel, under rubriken 
 
Vegby under mitten av 70-talet 
Under denna tidsperiod i Vegby fanns fortfarande industrin och bra arbetstillfällen, 
idrotten fängslade huvuddelen av ungdomar men även äldre som gillade att hantera 
bollar. Skolan var relativt intakt och många barn fick sin förväntade (”föräldratänk”) 
viktiga del av kunskap tillgodosedd. För min del var denna tidsperiod en 
besöksrelaterad upplevelse då jag under helgerna lämnade Skövde. Jag var därmed inte 
uppdaterad om vad som hände bakom kulisserna, förutom det normala skvaller som 
alltid fanns/finns inom ett relativt litet samhälle, rätt eller fel. Nedan text innehåller 
därmed en klart begränsad redovisning om vad som hände inom aktuell tidsperiod. 
Innehållet är taget från mina minnesböcker och inte speciellt språkligt rätt, men 
känslomässigt humoristiskt relaterat, vilket jag hoppas läsaren accepterar. 
 
Under angiven tidsperiod förekom bland annat följande helgrelaterade 
händelser/episoder/upplevelser med mera, som jag återkopplar till: 
Idrott 
Jag inleder med fotbollen och WSK där jag var massör åt A-laget under Åke Haglund 
som ”coach”. Denna del var en trevlig tid för mig med tillhörighet i A-laget. Jag 
masserade Hasse Malm på högerkanten, men han blev inte bättre för det. Pelle Berglund 
blev bara sämre när jag band upp honom runt midjan med tejp. Efter 5 minuter kom 
Pelle till ledarbänken och klagade ”ta bort skiten” ropade han, vilket jag gjorde. Den 
tejpningen skyller jag inte på Gunnar Svedbergs utbildningsprogram, vilken var en 
härlig person för vår förening. Min bristande kompetens i denna fråga var helt klar. Men 
när ÖSV-gänget satt på hemmaplanens läktare och jublade oavsett resultat, blev det en 
positiv erfarenhet på den sammanhållning som vi i laget önskade från vår ”Hejarklack”.  
Nöjen 
På 70-talet for några av oss till nöjesplatsen ”GRAND” i Länghem, dit en mångfald av 
Älvsborgare och även Smålänningar kom, alltså ett positivt beryktat nöjesställe. 
Maskeraden i februari var särskilt utmanande, vilket tyvärr inte alla önskade/vågade klä 
ut/maskera sig på. Men ”Ola i Korpebo” (Marbäck) hade alltid ett annorlunda sätt att 
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maskera sig och bli oidentifierad före prisutdelningen. Vid ett tillfälle maskerade han 
sig särskilt annorlunda, nämligen till ett mjölkpaket (modell stor låda) och klev in i den, 
och gick runt i lokalen. Jag avslöjade honom kopplat till en ”stänkare” som han hade i 
sitt ”Jätte-tetrapack”. Ola välkomnade mig med en dold ”sup” genom en hemlig lucka 
om jag höll detta hemligt, vilket jag gjorde. Han fick som vanligt första pris även vid 
denna maskerad. Vilka tider ”wow”, vi hade kul och läget under kontroll. Inget våld 
mellan grupper, bara små mentala kraftmätningar förekom. En annan händelse på och 
vid GRAND i Länghem, var när jag med min Volvo Amason 67:a körde dit. Min kusin 
Sigvard Vegborn hade tidigare installerat en dold högtalare i grillen och en mikrofon 
inne i bilen. Det kom ut ett kärlekspar från danslokalen och började ”hångla” utanför 
bilen. Då tog jag ”micken” och på ett förtroligt sätt gav signalen – ”Detta är 
ordningspolisen från Borås- ni kan inte uppträda på detta sätt, vilket strider mot 
allmänna ordningsregler”. De lämnade platsen snabbt, men jag hoppas de fortsatte sitt 
kärleksrelaterade förhållande. Att Flytta (bära) en WW-”bubbla” var ytterligare en 
händelse. ”Bubblan” stod rätt parkerad, men vi konstaterade att den gick att ställa på 
tvären och därmed var blockerad, och därmed inte kunde köra ut innan minst en av de 
två närmaste bilarna hade lämnat platsen. Alltså ett så kallat ”pojkstreck” fast av något 
äldre pojkar denna gång. Det hände en hel del utanför GRAND på den tiden. 
Under tidsperioden ägde även några nyårsfirande rum. Vid ett årskifte bestämde vi att 
fira nyår i Jönköping. Vi den tiden hade Roger Altemark införskaffat sig en Volvo 164, 
vilken vi reste med till Jönköping. Fina grabbar reste till denna ”storstad” vid denna tid.  
När vi väl kom fram, rekade vi en fotbollsplan inom räckhåll till hotellet, men som vi 
inte lyckades hitta. Vi tog då beslutet att hitta en annan lösning, vilket resulterade spel i 
korridoren på hotellet till stor förtjusning för några övriga gäster. Det blev en kamp 
mellan olika rum och därmed straffskjutning. Vi vann tack vare Roger och Åke 
”Snoddas” som straffläggare.  
Vid några andra tillfällen så förnöjde vi oss även i Borås på Grand Hotell vilket även 
uppskattades.  
Resor 
En resa gick till Benidorm, om jag minns rätt genomfördes den våren 1973. Deltagande 
förväntansfulla grabbar var undertecknad, Bengt Andersson (”Lill Bata”) och Thomas 
Olausson. Vi flög från Jönköping till Alicante T/R, ägnade oss åt vila, njöt av sol och 
bad samt deltog i en ”Grisfest”. Dessutom träffade vi en hel del roliga personer som 
hade samma intressen som vi. För övrigt var kulturella inslag tyvärr begränsade, men vi 
fick en bra bild av Benidorm under en vecka. Vid hemresan så hade en av oss med 
något som han inte var berättigad till att föra in i Sverige. Personen i fråga var klart 
bestämd att föremålet absolut skulle tas med genom tullen vid Jönköpings flygplats. 
Därför tog han sats och försökte springa genom tullen, vilket inte lyckades. 
Tulltjänstemännen stoppade löparen och beslagtog varan, och kontaktade fadern till 
personen i fråga. Straffbörden för denna händelse är inte känd av författaren. Nåväl, vi 
resenärer var nöjda med resan. 
En annan resa som gick till historien var den till Norge med målbild att hitta en bra 
campingplats nära havet för bad. Det blev en lång bilresa med ett flertal ”stop over”. 
Det första kom redan med ”shopping” i Borås där även några boråsare anslöt, vilka var 
sommargäster i Vegby. 
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Fest, bröllop, dans, barnkalas, möte, teater 

eller kursverksamhet? 
Här finns det du 

behöver! 
Handikappanpassade 

lokaler för upp till 300 

personer 
Komplett kök, pub och scen 

Stolar bord, serviser och 

partytält 

Handikappanpassat: Rymlig entré i 
markplan, med handikapptoalett och hiss 
till respektive våning 
Puben: 46 m2  för upp till 50 personer 
Stora salen med scen: 140 m2  med en 
scen på 52 m2 för upp till 250 personer.  
Totalt upp till 300 personer 
Bord, stolar och porslin för dukning 
finns samt kök med storköksdiskmaskin 

Som medlem i Byalaget Vega har du 
medlemspriser på hyra. Prisexempel: 
Barnkalas dagtid i puben inkl kök, 200 
kr. Fest i puben fredag/lördag kväll, 400 
kr. Större festlighet i stora salen 
fredag/lördagkväll 800 kr 

 
För frågor om hyra och bokningar kontakta Micke: 0321-72329 eller 
0708-397940 eller maila vega@vegby.se  Kolla mer: www.vegby.se 



13 
 

Efter en lång resa så kom vi äntligen fram till en campingplats nära havet i en by som 
hette Larkollen utanför Moss. Då var det mörkt och gänget var trötta och några 
”snosade” på sina sovsäckar redan, men huvuddelen var dock vakna. Ägaren till 
campingen var en äldre dam som inte tyckte vi var särskilt representativa för denna 
campingplats. Hon fällde det bevingade uttrycket ”här ska vara lugnt och roligt” 
(rolig/stille, morsomt), alltså inget busliv. Varvid Torbjörn Olausson, som åkte med 
mig, vaknade upp och kontrade med orden högt och tydligt ”ja nog ska vi ha roligt här”. 
Jag bad damen om några tältplatser för vila efter en lång resa, med avsikten att bara 
stanna över en natt. Vi var trötta och verkligen i behov av sömn, och fick övernatta samt 
dessutom stanna några dygn extra eftersom vi skötte oss väl. Ett av de mest roliga 
tillfällen under denna camping var, när Dan Klintler bestämde sig för att äta stekta 
kotletter till lunch en dag. Dan hade ett gasolkök och stekpanna som han stekte 
kotletterna på. Nu bar det sig inte bättre än att Dan somnade under stekningen och 
gasolen tog slut. När kotletterna väl svalnat så kom en hund och ”slufsade” i sig dessa. 
Kocken Dan vaknade något senare och förstod inte vad som hänt, men han fick 
sanningen senare under dagen. Den ”middagsluren” blev inte som förväntat. Det hände 
andra lustiga delar under resan, men dessa sparar jag tills vidare. Resan hem gick bra 
och alla var nöjda. 
 
Föreningsverksamhet 
Nu till ”Lingåsafesten” som vi kallade den under 70-talet. Det var en folkfest även för 
de som jobbade där i förberedelseskede, genomförande och efterarbete. Arrangemanget 
gav en ekonomisk grund för sportklubben och resulterade i en härlig gemensamhet för 
samhällets befolkning som bidrog med olika arbetsinsatser. Jag kom in som speaker 
med stöd till Enar Claesson inledningsvis, och vi delade därmed ansvaret att presentera 
och tacka de olika artisterna som framträdde på scenen. Då omfattade arrangemanget 
tidsmässigt från fredag till söndag (tidigare lör-sön), men kortades av senare till fredag 
– lördag och slutligen till tor-lör på Sämshov (50-års- firandet). Men där tog festen slut, 
då publikunderlaget inte räckte till kopplat till växande konkurrens. Fredagen och del av 
lördagen med popartister tog jag ansvar för och Enar resterande del. Några minnesvärda 
lustiga händelser glömmer jag aldrig. På kvällen söndagen den 22 juli 1973 hände två 
episoder, där ”Lill Babs” uppträdde klockan 19.00. Efter sitt framträdande rullade 
hennes lyxiga blå Mercedes sakta fram mellan åskådarna med Barbro, chaufför och en 
tekniker i bilen. Jag gick före, så bilen kunde komma fram genom folkmassan. 
Nedanför ”vita Villan” (kansliet) stannade bilen plötsligt och Barbro vevade ner rutan 
och bad mig fixa något ”drickbart”. Jag fattade vinken och gick upp till kontoret där 
gubbarna/pojkarna (ingen nämnd, ingen glömd) satt och räknade inträdesintäkter mm. 
De fick fram en kvarts liter flaska som jag lämnade över till Barbro, och som öppnades 
omedelbart. Vad som hände under resan till hotellet i Ulricehamn förtäljer inte 
historien. Klockan 21.00 var det dags för andra händelsen, då ”Björn & Benny, Agnetha 
& Frida” skulle uppträda med bland annat låten ”Ring Ring”. Det var alltså året före 
ABBA slog igenom med Waterloo. Jag eskorterade dem till scenen och upp för trappan 
in på bakre delen av scenen. Omedelbart frågade Björn var toaletten fanns på scenen för 
Agnetha, som hade ett trängande behov. Jag svarade hövligt att det tyvärr inte fanns 
någon toalett men det finns uppe i vita Villan (kansliet), eller kan jag hämta en ”Potta”/ 
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ett Nattkärl. Då blev Björn sur och tyckte det var oanständigt och mycket dåligt, att en 
toalett saknades på scenen. Då räddade Agnetha situationen med att först titta ner i 
vassruggen vid sjökanten, om där fanns plats för en fältmässig ”kasta vatten”- möjlighet 
(ej bra). Hon godkände förslaget ”vita Villan” med ett lätt leende. Det fanns en 
mångfald av härliga möten med artisterna, men som inte redovisas här av 
utrymmesskäl. Ett annat tillfälle som jag heller inte glömmer, var en lördagskväll då 
ordningsvakten ”Kolle” Nyman från Länghem kom stressad och upphetsad in på 
kansliet och sluddrade ”deeet liggeer een döööd” mmääänniskaa uuunder sceneeen. 
Snabbt kontrollerades detta av kanslipersonalen och Nyman, men då var den döde borta. 
Det visade sig vara en överförfriskad person som lämnat platsen, efter en liten 
”tupplur”.  Jag, Anders Vegborn och Gunnar Bengtsson fick tillåtelse att vistas i ett rum 
på andra våningen ovanför Gymnastiksalen (kioskhuset), under paus mellan 
scenuppträdande. Gunnar överraskade med att övernatta där en gång. Han möttes av 
Gösta Malm och Lars Rosenqvist tidigt dagen efter och hälsades välkommen av Gösta 
Malm med ett leende (???). ”Brallis” och Sven-Erik Carlsson med fler höll till i dricka -
lagret på första våningen, där det skrattades en hel del med ”tjo och tjim” stämning och 
euforiska tillmäten, när vätskebalansen kontrollerades. 
Året när vi fixade Fyrverkeri på flotten gillade jag särskilt. Pyroteknikerna från 
Hammargren Pyroteknik AB i Kungsbacka träffade jag på en semestererresa före 
”Lingåsafesten”, och de ställde upp på att avfyra fyrverkeri på en flotte av 
säkerhetsskäl. Det blev snabba ”Puckar” för att fixa till flotten, men det lyckades. 
Fyrverkeriet brakade loss med dunder och brak och blev särskilt uppskattat. Vi körde 
några år med denna ”knalleffekt” som avslutning på festen. 
 
Sjövett 
Flotten användes även som badflotte och starter för vattenskidåkning, där bland annat 
Göran Nord fick låna pappa Bengts motorbåt som dragare.  
 Men en sommar slet sig flotten från ankaret och blåste in på Sture Svedbergs halvö. 
Ingen vågade sig av rädsla ta kontakt med Sture (varför?), så lotten föll på mig. Jag 
ringde Sture och fick grönt ljus på att hämta den, för han hade ingen avsikt att ta hand 
om den, även om den strandat som vrak på hans mark. 
När väl flotten skulle bärgas var vi ett gäng som samlades för denna uppgift. Det var en 
kväll och mörkret lade sig sakta över halvön. Då fick en av grabbarna ett ”stolla ryck” 
och ville svalka sig med att simma över till Lingåsen, och det gick inte att stoppa 
honom. Vi fick tag i en roddbåt (utan lov) och följde honom av säkerhetsskäl, men han 
tog sig till andra sidan och där fick vi ombord honom för rodden tillbaks. Vid detta 
tillfälle fick personen i fråga heders-öknamnet ”Mark Spitz”. Det var inte enda gången 
som han tog tillfället i akt att hitta på lite överraskande moment ”hux flux”, men han var 
och är fortfarande en bra grabb. 
Oj, vad många episoder och minnesvärda händelser som förekom längs med och i 
Sämsjön under sommarhalvåren. I augusti månad fiskades kräftor (lovligt och 
förmodligen även olovligt). Eldar tändes vid strandkanten och vissa kräftfiskare kokade 
sina kräftor över öppen eld och firade. Under vinterhalvåret var aktiviteterna klart färre, 
men några fisketävlingar (VM-Vegby Mästerskap) på isen förekom även under 70-talet 
samt skridskoåkning och bilrally när isen bar. Vegby har haft och har fortfarande en stor 
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fördel i förhållande till andra byar inom Sjuhäradsbygden, tack vare Sämsjön, och det 
har vi alla haft mer eller mindre glädje av. 
Avslutningsvis kan jag konstatera att min kärlek till hembygden fortfarande håller i sig, 
men tillfällen att komma ”hem” blir tyvärr allt färre. Men ”skam den som ger sig”. Jag 
funderar på att skriva ännu en artikel som täcker slutet av 70-talet till dags datum, 
eftersom mer finns att skriva om. 
 
Med vänlig hälsning, samt en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR önskar  
Lars Sjölin 
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Vinter Fästeredssund på 50-60 talet 
 
Nu är det ju vinter enligt almanackan så jag tänkte denna gånga skriva om de 
vinteraktiviteter som vi höll på med. Jag minns inte när vi fick TV hemma men ett starkt 
minne jag har var när president Kennedy mördades 1963, så vi fick nog TVn i början på 
60-talet. 
Idrott var spännande att se i TV och olympiaderna 1960 i Squav Valley samt Innsbruck 
1964 inspirerade till uteaktiviteter. Bengt-Eric Grahn hette vår främste utförsåkare på 
60-talet, han var den förste på pallen i en världscuptävling och blev 31:a i störtloppet i 
Innsbruck-OS. Det närmsta vi kom störtlopp var ”Himlabacken” i kanten på Fästereds 
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åkrar ner mot Stanleys. Den backen var inte att leka med. Man kunde starta uppe på 
åkern där det var öppet sen blev det jättebrant i en smal passage på någon meter där 
hasselbuskar och ekar tar vid. Där susade vi ner med livet som insats. När jag var liten 
pratades det om vem som vågade åka i ”Himlabacken”. Att vi inte bröt både ben och 
armar är för mig i dag en gåta när jag på senare år besökt backen (som idag är ganska 
igenväxt). En episod jag minns när var när en kamrat inte kunde stanna och rammade en 
stor hasselbuske med en skida på var sida busken till vi andras stora nöje. 
”Oskara kulle” var en annan ganska för oss stor backe. Där kunde vi åka både ”slalom 
och störtlopp”. 
”Backhoppning” var ju också en OS-gren som vi försökte prova. Detta gjorde vi en 
mindre backe bakom Elofs affär. Denna idrott resulterade i att pappa fick införskaffa 
nya skidor till mig eftersom de bröts av i ett våghalsigt hopp. 
Vi spårade också själva upp längdspår runt åkrarna hemma, men längdskidor var ju inte 
riktigt lika roligt som att åka i backar. Ett starkt minne från längskidor är när vi åkte på 
skaren genom Fästeredsskogarna på kvällen i månsken nästan ända till Vegby. 
Idag finns det ju både konstsnöspår, slalombacke och ishallar att tillgå.  
Skridskor åkte vi så fort det fanns en isfläck i kärret mittemot där jag bodde. Extra roligt 
var det när det var högt vattenstånd, då gick det att åka mellan alträd och buskar. Det 
var ganska ofta vi kom hem blöta om fötterna då vi åkt i något hål. Vi åkte nästan aldrig 
på sjön nära hemma för där var det strömt och dålig is. Vi fick istället leta upp andra 
ställen att åka på. Ett sådant ställe var ”Somaa” på Ängsö, en liten avsnörd vik. När det 
var fin is och varit kallt kunde vi ibland få åka mellan Åsundsholm och Grimmesten 
eftersom där är ganska grunt. 
1962 tog Sverige VM-guld i ishockey i Colorado Springs med bland andra Tumba, 
Lasse Björn och Nisse Nilsson (pucken gliiider in i mål). Detta inspirerade givetvis oss 
att spela hockey på alla möjliga isar. 
Ett ställe utan is där vi använde hockeyklubbor och bandyboll var i korsningen vid 
Skogslid där det hängde en lampa rätt över vägkorsningen. När det kom en bil antingen 
från ”krikaliera” eller kurvan vid Berglunds fick vi avbryta spelet en stund. 
Riktiga högtidsstunder var det när jag fick åka till Vegby och titta på ishockey på 
Sämshov.  Jag kommer ihåg att man ibland stod på snövallarna som var högre än 
rinken. Vegby var på den tiden väldigt duktiga i ishockey och bjöd på fin underhållning.  
Gösta Malm och Morgan Målberg hamnade ofta i kurr med motspelare, Brallis sköt så 
att träsargen höll på att spricka kommer jag ihåg, Kaj-Åke Holm var en riktig snitsare. 
Hjälm och visir var det inte många som hade. Jag undrar om Janne Hjertén i målet ens 
hade hjälm.  
Nästa gång skriver vi om sommaraktiviteter och Fästeredssunds IF. 
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Kurt i full karriär nerför 

Himlabacken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// Carl-Olof ”Sippe” Levinsson 
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